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Burgemeester en wethouders van Woudenberg;

• Gelezen het voorstel van de afdeling Beheer en Realisatie van 6 juni 2016;

• Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 14, 15, 16, 18 en 20 van de Wegenverkeerswet 1994 (W.V.W.

1994) en de artikelen 4, 12, 14, 18, 21, 24 en 26 ven het Besluit Administratieve Bepalingen inzake

het Wegverkeer;

Overwegende,

• dat door de samenvoeging van De Prangelaarschool en de Jan Lighthartschool de verkeersdruk

tijdens de schoolspits tijden zal toenemen;

• dat het aanbrengen van een parkeerverbod aan de noordzijde van de Willem de Zwijgerlaan in

het belang van het veilig toegang verlenen voor fietsers en voetgangers tot de school gewenst

is;

• dat voor het bereiken van de nieuwe parkeervakken het, nu afgesloten westelijk weggedeelte,

van de Frans Halslaan wordt opengesteld voor gemotoriseerd verkeer;

• dat op deze parkeerplaats alleen parkeren binnen de vakken mogelijk is;

• dat de betrokken weggedeelten in beheer zijn bij deze gemeente.

• dat het verkeersplan in overleg met de school en omwonenden is opgesteld;

• dat door het integraal uitvoeren van het verkeersplan voor de nieuwe school de verkeersverkeers-

veiligheid en parkeergelegenheid wordt gewaarborgd.

Overwegende voorts,

• dat de Willem de Zwijgerlaan en Frans Halslaan wegen zijn als bedoeld in artikel 18 lid 1 van de

Wegenverkeerswet 1994;

• dat overleg is gepleegd met de Politie, Regio Midden-Nederland overeenkomstig artikel 24 van

het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• dat in dit overleg is gebleken dat de politie kan instemmen met de voorgenomen verkeersmaat-

regel(en);

BESLUITEN:

• Het instellen van een parkeerverbod op de Willem de Zwijgerlaan door het plaatsen van borden

E01 conform bijlage I van het RVV 1990;

• Het instellen van éénrichtingsverkeer op het nu afgesloten westelijk gedeelte van de Frans Halslaan

door het plaatsen van borden C02 en C03 conform bijlage I van het RVV 1990;

• Het instellen van een parkeergelegenheid en parkeerverbod buiten de vakken door het plaatsen

van bord E04 conform bijlage I van het RVV 1990.

Voor een juist overzicht van de verkeersmaatregelen wordt verwezen naar de bijgevoegde tekening.

Woudenberg,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen

secretaris burgemeester
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